ประกาศ กองบังคับการอานวยการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ
ในสถานีตารวจ (E – Office)
................................
กองบั งคับ การอานวยการ โรงเรีย นนายร้อยตารวจ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทา
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการในสถานีตารวจ (E – Office) ราคา
กลางของงานจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายและ/หรือ
การให้เช่า/ให้เช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง
(2) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
(3) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
(4) เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
(5) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้
(6) ผู้ เสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ เคยติ ด ตั้ ง/พั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ กั บ หน่ ว ยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนนายร้อยตารวจเชื่อถือ อย่างน้อย 1 ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า
5 แสนบาทต่อหนึ่ งสั ญญา ซึ่งได้ส่ งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว โดยมีสัญ ญาหรือหนังสือรับรอง
ผลงานออกโดยหัวหน้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีอานาจปฏิบัติราชการแทน หรือผู้มีอานาจลง
นามของหน่วยงานเอกชนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ โรงเรียนนายร้อยตารวจ สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
วินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรวจจากผู้รับรองเอกสารที่เสนอมานั้น
(7) ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็ น คู่สัญ ญากับหน่ว ยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วัน ที่ 16 มีน าคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีน าคม 2560
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันเปิดทาการ ณ งานพลาธิการ ฝ่ายคลัง กองบังคับการอานวยการ
โรงเรียนนายร้อยตารวจ และกาหนดเปิดซองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
/กาหนดให้…

-2กาหนดให้ผู้เสนอราคานาเสนอโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การบริ ก ารในสถานี ต ารวจ (E – Office) ในวั น ที่ 28 มี น าคม 2560 เวลา 09.00 น. และเปิ ด ซอง
สอบราคา วัน ที่ 28 มี น าคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม ชั้ น 2 กองบั งคับ การ
อานวยการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ งานพลาธิการ ฝ่ายคลัง
กองบั ง คั บ การอ านวยการ โรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจ อ าเภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม หรื อ ที่
www.rpca.ac.th ระหว่างวัน ที่ 16 มี น าคม 2560 ถึงวัน ที่ 27 มีน าคม 2560หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-3432-2531 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ เดือน 16 มีนาคม พ.ศ.2560
พลตารวจตรี
( ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ )
ผู้บังคับการอานวยการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ อก. 3/2560
การจ้างเหมาจัดทาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการในสถานีตารวจ
(E – Office)
ตามประกาศ กองบังคับการอานวยการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ลงวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
.......................................
กองบังคับการอานวยการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน” มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการในสถานี
ต ารวจ (E –Office) ราคากลาง 1,500,000.-บาท (หนึ่ ง ล้ า นห้ า แสนบาทถ้ ว น) โดยมี ข้ อ แนะน าและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
- คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ
ในสถานีตารวจ (E-Office) เลขที่ 4-2560 รร.นรต. อนุมัติ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายและ/หรือ
การให้เช่า/ให้เช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนนายร้อยตารวจ
/(5) ไม่เป็นผู้...
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2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้
2.6 ผู้ เสนอราคาต้ องเป็ น ผู้ เคยติ ด ตั้ง/พั ฒ นาระบบสารสนเทศให้ กั บ หน่ ว ยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนนายร้อยตารวจเชื่อถือ อย่างน้อย 1 ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า
5 แสนบาทต่อหนึ่ งสั ญญา ซึ่งได้ส่ งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว โดยมีสัญ ญาหรือหนังสือรับรอง
ผลงานออกโดยหัวหน้าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีอานาจปฏิบัติราชการแทน หรือผู้มีอานาจลง
นามของหน่วยงานเอกชนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้ งนี้ โรงเรียนนายร้อยตารวจ สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
วินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยตรวจจากผู้รับรองเอกสารที่เสนอมานั้น
2.7 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็น คู่สั ญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วนคือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม ที่ออกให้โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวง
พาณิชย์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่ออกให้โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจ าตั ว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อ ตกลงที่ แ สดงถึงการเข้าเป็ น หุ้ น ส่ ว น (ถ้ ามี ) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้าสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน 1.6 (1)
(4) ส าเนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ส าเนาใบทะเบี ยนภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม พร้อ มทั้ งรับ รองส าเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองเอกสาร ตามแบบในข้อ 1.6 (1) ที่
กาหนดไห้
/3.2 ส่วนที่ 2...

-33.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนั ง สื อ มอบอ านาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมาย และส าเนาบั ต รประจ าตั ว
ประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองเอกสารตามแบบในข้อ 1.6(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงิน
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบหรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ต รงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผู้ เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการจ้างเหมาปรั บปรุ งฯ แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน
(หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนยื่นเอกสารสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารใบเสนอราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง
ประธานกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุ ไว้ ที่ หน้ าซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่
อก.3/2560” ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ รับซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560
ณ งานพลาธิการ ฝ่ายคลั ง กองบั งคับ การอานวยการ โรงเรียนนายน้อยตารวจ อาเภอ สามพราน จังหวัด
นครปฐม ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารสอบราคาแล้วจะไม่รับเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
กาหนดให้ ผู้ เสนอราคา น าเสนอโครงการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ
บริหารและการบริการในสถานีตารวจ (E – Office) ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็ น ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
/หากปรากฏ...

-4หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้ น ออกจากการเป็ น ผู้ เสนอราคาและประกาศรายชื่ อ ผู้ เสนอราคาที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ ทิ้งงานเว้นแต่ คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ เสนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เสนอราคาเพราะเหตุ เป็ น ผู้ เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 กองบั ง คั บ การอ านวยการ โรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจ ในวั น ที่
28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีมีอานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม หากราคารวมไม่ตรงกับ
ราคาต่อหน่วย ให้ถือราคารวมเป็นสาคัญ
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับ พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
5.3 ส านั ก งานสงวนสิ ท ธิ ไม่ พิ จ ารณาข้ อ เสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่ มี ก ารผ่ อ นผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน ใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
/(4) ราคาที่…

-5(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตั ดสิ น การสอบราคาหรือในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรือ
สานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่ นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้และอาจพิ จ ารณาเลื อกจ้ างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิ ก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัด จ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ ถื อ ว่าการตั ด สิ น ของส านั ก งานเป็ น เด็ด ขาดผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อ งค่ าเสี ยหายใด ๆ มิ ได้ รวมทั้ ง
สานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริตเช่นการเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น
ในกรณี ที่ผู้ เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือสานักงาน จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัด เลื อกตามที่ ได้ป ระกาศรายชื่ อไว้ เป็ น ผู้ เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กับ ผู้ เสนอราคารายอื่ น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.5 สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ วจะเป็ น ประโยชน์ แก่ท างราชการอย่ างยิ่ง นายกรัฐ มนตรีมีอานาจยกเลิ กการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงานภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียนนายร้อยตารวจ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ1.4
(4) หนั งสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงิน ทุน หลักทรัพ ย์ ที่ได้รับ อนุ ญ าตให้ ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิ ช ย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้ แ จ้ งชื่ อ เวี ย นให้ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ทราบแล้ ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ1.4
/(5) พันธบัตร...

-6(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั นนี้ จะคื นให้ โดยไม่ มี ดอกเบี้ ยภายใน 15 วั น นั บถั ดจากวันที่ ผู้ ชนะการสอบราคา (ผู้ รั บจ้ าง)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน.......................................บาท
(...............................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว โดยกาหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม 4 งวด ดังนี้.งวดที่ 1 จ่ายให้ 25% ของค่าจ้าง เป็นจานวนเงิน ..................................บาท (.............................)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้กับโรงเรียนนายร้อยตารวจ
งวดที่ 2 จ่ายให้ 25% ของค่าจ้าง เป็นจานวนเงิน ..................................บาท (.............................)
เมื่อผู้ รับ จ้างได้ทาการส่งมอบโปรแกรมต้น แบบ (Prototype) และการออกแบบหน้าจอ (Screen Design)
พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้กับโรงเรียนนายร้อยตารวจ
งวดที่ 3 จ่ายให้ 30% ของค่าจ้าง เป็นจานวนเงิน ..................................บาท (.............................)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการส่งมอบรายงานการทดสอบระบบและผลการทดสอบระบบ (UAT และ Test Script)
พร้อมทั้งติดตั้งระบบ (Installation) บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่ใช้งานจริงให้ กับโรงเรียนนายร้อย
ตารวจ พร้อมรายงานการติดตั้ง (ถ้ามี) ให้กับโรงเรียนนายร้อยตารวจ
งวดที่ 4 จ่ายให้ 20% ของค่าจ้าง เป็นจานวนเงิน ..................................บาท (.............................)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการส่งมอบระบบ (Source Code และคู่มือ/เอกสารระบบ), อบรมการใช้งานให้กับผู้ดูแล
ระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน (User) ตลอดจนปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา
8. เกณฑ์การพิจารณา
โรงเรียนนายร้อยตารวจ จะพิจารณาผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า 70 คะแนน โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้.8.1 ผลงานที่ผ่านมา
20 คะแนน
8.2 ประสบการณ์ของผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และทีมงาน 25 คะแนน
8.3 ข้อเสนอ
40 คะแนน
8.3.1 ความเข้าใจในงานและผลิตภัณฑ์
8.3.2 การวิเคราะห์ และออกแบบเบื้องต้น
8.3.3 การสาธิต (Demonstration)/ การนาเสนอ (Presentation)
8.3.4 การตอบข้อซักถาม
15 คะแนน
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
/10. การรับประกัน...

-710. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
10.1. ผู้ รับจ้างต้องรับประกันระบบการบริหารงานสถานีตารวจไม่น้อยกว่า 2 ปี ในลั กษณะ On-Site
Support
10.2. ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการบารุงรักษาระบบ ดังนี้.10.2.1 บารุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ระบบการบริหารงานสถานีตารวจ
โดยการตรวจสอบการทางานของโปรแกรมให้สามารถทางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดตั้ง
ระบบฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
10.2.2 บารุงรักษาเพื่อแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ระบบการบริหารงานสถานีตารวจ ที่
ชารุด บกพร่อง และไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องแก้ไขความชารุด บกพร่อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ดังนี้.10.2.2.1 ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากวันถัด และเวลาที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนนายร้อยตารวจ
กรณีความชารุด บกพร่อง หรือความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งทาให้ระบบการบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์
10.2.2.2 ภายใน 8 ชั่วโมง นับถัดจากวัน และเวลาที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนนายร้อยตารวจ
กรณีความชารุด บกพร่อง หรือความเสียหายที่ไม่กระทบงานในภาพรวมหรือกรณีอื่น ๆ
10.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถบารุงรักษาระบบการบริหารงานสถานีตารวจตามระยะเวลาที่
กาหนด และโรงเรียนนายร้อยตารวจจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเข้ามาดาเนินการแก้ไข ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการดาเนินการแก้ไข โดยการแก้ไขดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้เงื่อนไขการประกันสิ้นสุด หรือลดทอนสิทธิ์ต่าง ๆ ในการ
รับประกัน
11. รายละเอียดอื่น ๆ
11.1 ผู้รับจ้างต้องทาการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้งระบบให้เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
การพัฒนาระบบงาน หากเกิดข้อขัดข้องในระหว่างการดาเนินการติดตั้งระบบ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการ หรือเอกชนเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทุกประการไม่ว่ากรณีใด ๆ
11.2 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้ครอบคลุมความต้องการในปัจจุบัน
11.3 เอกสารนี้ เป็นเอกสารกาหนดขอบเขตของระบบงานในภาพกว้างเท่านั้น ผู้รับจ้างดาเนินการวิเคราะห์
และออกแบบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งทางโรงเรียนนายร้อยตารวจ สามารถเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้
11.4 ผู้รับจ้างต้องยืนยันความต้องการของระบบกับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนออกแบบและพัฒนา
ระบบ โดยจะต้องรายงานผลงานและความคืบหน้าในรูปแบบเอกสารตามที่โรงเรียนนายร้อยตารวจกาหนด และจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากโรงเรียนนายร้อยตารวจก่อนดาเนินการ
11.5 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสารรายละเอียดความต้องการของระบบงานให้โรงเรียนนายร้อยตารวจ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับการทางานของระบบงานตามเอกสารดังกล่าว โดยโรงเรียนนายร้อยตารวจขอสงวนสิทธิ์ในการ
ร้องขอ ปรับปรุง แก้ไข ข้อกาหนดหลังจากที่เห็นชอบไปแล้ว โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสานักงานตารวจแห่งชาติ ทั้งนี้
จะต้องยังคงอยู่ในขอบเขตของระบบ
/12. ข้อสงวนสิทธิ์...

-812. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
12.1 เงินค่าจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ประจาปี 2560
การลงนามในสัญ ญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานได้รับอนุมัติเงิน งบประมาณ หมวด
รายจ่ายอื่น ประจาปี 2560 แล้วเท่านั้น
12.2 เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการสอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของที่ ข ายดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
12.3 ผู้เสนอราคาซึ่งส านั กงานได้คัดเลื อกแล้ วไม่ไปทาสั ญ ญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดั งระบุ ไว้ ในข้ อ 6 ส านั ก งานจะริบ หลั ก ประกั น สั ญ ญา หรื อ เรีย กร้อ งจากผู้ อ อกหนั งสื อ
ค้าประกันสัญญาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.4 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินการผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
พลตารวจตรี
( ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ )
ผู้บังคับการอานวยการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
16 มีนาคม 2560

